แบบ ข
บริ ษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
(1) ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
เป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวน
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน
E-mail (ถ้ ามี)

หุ้น

(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ปี ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ของบริ ษั ทเป็ นกรรมการของ บริ ษัท
พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) พร้ อมกันนี ้ได้ แนบหนังสือให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติท างาน อี กทั ง้ เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ ได้ ลงชื่ อ
รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน
แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน แบบ ข. นี ้ หลักฐานการถือหุ้น, หนังสือให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่น
ทั ้งหมดถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
_____________________________________
(___________________________________) ผู้ถือหุ้น
วันที่_________________________________
(3) ข้ าพเจ้ านาย / นาง / นางสาว
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
(2) ข้ างต้ น รวมทั ้ง ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้
เป็ นสาคัญ ดังนี ้
_____________________________________
(___________________________________) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
วันที่________________________________

แบบ ข
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
(1.1) หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติ
บุคคล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง
(หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
(1.2) หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอขื่อใน แบบ ข
(1.3) เอกสารประกอบการพิ จารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แ ก่ การศึกษา และประวัติการท างาน (Curriculum
Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
2. ผู้ถือหุ้นต้ องส่งแบบ ข. ที่เลขานุการบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะประกาศชื่อบุคคลที่ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการให้ ทราบล่วงหน้ าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี ้
เลขานุการบริษัท
บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั ้น 24
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
(เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ)
(E-mail: pscompanysecretary@pruksa.com หรือ โทรสาร 0 2080 1700 ต่อ 48010)
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือ หุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทาแบบ ข. 1 แบบ
ต่อกรรมการ 1 คน และดาเนินการตามหลักเกณฑ์
5. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไขคาน าหน้ าชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้ อมทั ้งรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วน
หรือบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนหรือมีลกั ษณะต้ องห้ าม

